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BÁO CÁO 
Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và 
cộng đồng đến năm 2020” của phường Tân Quy Đông 

 
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HKH ngày 22/10/2019 của Hội Khuyến học TP 

Sa Đéc về việc Tổng kết giá trị của các mô hình học tập trên địa bàn Phường Tân Quy 
Đông, xây dựng thành công các mô hình “Gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ 
Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tiến tới xây dựng Thành phố học tập. 
 Nay Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông báo cáo Tổng kết 05 năm thực 
hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án “ Đẩy mạnh phong 
trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” của 
phường Tân Quy Đông với nội dung như sau: 
 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 281/QĐ-TTg 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 1. Thuận lợi 
 Phường Tân Quy Đông là cửa ngõ vào trung tâm thành phố Sa Đéc,  có tuyến 
đường hoa và khu công nghiệp C nên có điều kiện phát triển kinh tế, nhất là thương 
mại và dịch vụ thu hút nhiều lao động tạo việc làm tăng thu nhập góp phần nâng cao 
đời sống cho người dân. Cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp giao thông liên xã 
thuận lợi. Phường Tân Quy Đông lại nằm giữa sông Sa Đéc và sông Tiền có đường 
tỉnh lộ 848 đi qua nên hệ thống giao thông thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy.  
Phường có 1.899 hộ dân với 8.910 nhân khẩu, hiện có 1.050 hộ dân sống bằng nghề 
trồng hoa kiểng với diện tích là là 275 ha các hộ gia đình rất quan tâm việc học của 
con em, số học sinh, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngày càng tăng tỷ lệ trẻ 
trong độ tuổi đến lớp đạt 100%. 
 Toàn phường hiện có 4 chi hội khuyến học, có 31 tổ nhân dân khuyến học tổng 
số hội viên là 2.117 đạt 23,76% dân số, có 1.899 gia đình học tập và 04 cộng đồng 
học tập của 04 khóm. Phường có 02 trường học ( 01 trường tiểu học và 01 trường mẫu 
giáo). Những năm gần đây Hội khuyến học phường có những mô hình hoạt động thiết 
thực được nhân dân tích cực ủng hộ như tổ nhân dân tự quản lồng ghép khuyến học, 
xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. 
 2. Khó khăn 
 Do địa bàn có khu công nghiệp C và đường hoa nên tình hình an ninh trật tự, tệ 
nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, việc nâng cấp hệ thống truyền thanh để phục 
vụ còn chậm, còn một số người dân vẫn chưa ý thức hết việc học của con em mình 
nên từ đó đã để cho các em phải dành thời gian lao động giúp gia đình quên đi việc 
học của mình. 
 3. Công tác chỉ đạo, điều hành 
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 Để thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg và Kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy phường Tân Quy Đông ban hành công văn chỉ đạo đối 
với cán bộ, Đảng viên, ban ngành, đoàn thể và trường học thực hiện 04 mô hình học 
tập gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Hằng 
năm, cấp ủy đều ra Nghị quyết chỉ đạo các chi bộ khóm, ấp, cơ quan, trường học quan 
tâm tuyên truyền vận động và thực hiện bộ tiêu chí đánh giá công nhận các danh hiệu 
gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập theo Quyết định 
448/QĐ-HKHVN và triển khai thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGD&ĐT về 15 tiêu 
chí đánh giá xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã. 
 Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 30 
tháng 3 năm 2016 về việc thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời 
trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn phường đến năm 2020”. Hằng năm, 
Ủy ban nhân dân phường đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ Đảng viên và 
nhân dân thực hiện học tập để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp phục vụ sản xuất và cấp 
kinh phí hoạt động cho Hội khuyến học phường tổ chức tổng kết phong trào thi đua 
khuyến học kịp thời biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập của 
phường. 
 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 281/QĐ-TTg CỦA THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. Tình hình triển khai việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg 
 + Giai đoạn thí điểm 2015-2016 
 Sau khi được Hội khuyến học tỉnh chọn phường Tân Quy Đông làm điểm, Hội 
khuyến học thành phố đã mở hội nghị tập huấn và hướng dẫn cơ sở điểm thực hiện 
các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập 
theo tinh thần Quyết định 281/QĐ-TTg và kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy ban nhân 
tỉnh về việc “ đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ và cộng 
đồng đến năm 2020”. 
 Sau khi tiếp thu tinh thần quyết định 281/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân phường tổ 
chức hội nghị triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, 
thành phố cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Đặc biệt Ủy ban Nhân dân phường đã 
ban hành kế hoạch số 139/KH-UBND để cụ thể hóa việc thực hiện mô hình điểm này 
xây dựng xã hội học tập và phát động phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia 
đình, dòng họ và cộng đồng học tập tại phường cho các ban ngành, các đơn vị tổ hội 
khuyến học có hơn 76 người tham dự.  
 Sau hội nghị ở phường các tổ nhân dân tự quản đã họp tổ để phổ biến và hướng 
dẫn đến các hộ dân các tiêu chí xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng 
đồng học tập và đơn vị học tập, tiếp theo Hội khuyến học phường tiến hành khảo sát 
thực trạng để chọn gia đình dòng họ làm điểm. Qua kết quả khảo sát tại các tổ đã học 
tập các tiêu chí nêu trên có 211 hộ đăng ký gia đình học tập, 01 dòng họ học tập và 04 
khóm đăng ký cộng đồng học tập đối với các chi hội trường học đã có 100% trường 
triển khai đăng ký xây dựng đơn vị học tập. 
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 + Giai đoạn triển khai đại trà từ năm 2016 đến năm 2019 
 Công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, về mô hình học tập suốt đời 
trong gia đình, dòng họ, cộng đồng tập trung bằng nhiều hình thức tuyên truyền trong 
cán bộ Đảng viên và nhân dân trong các buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, qua hệ 
thống thông tin đại chúng cùng các chi tổ hội của các tổ chức đoàn thể và Trung tâm 
văn hóa học tập cộng đồng của phường và các trường học…. về phòng chống tệ nạn 
ma túy, tệ nạn xã hội bạo lực xâm nhập học đường, phòng chống dịch bệnh tay chân 
miệng, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm... thường xuyên vận động các hộ gia 
đình cho con em đi học đúng độ tuổi và không cho trẻ em bỏ học. 
 Cung cấp tài liệu hỏi đáp của tỉnh và bộ tiêu chí đánh giá công nhận các danh 
hiệu học tập theo Quyết định 448/QĐ-KHVN của Trung ương Hội khuyến học Việt 
Nam và 15 tiêu chí xây dựng cộng đồng học tập cấp xã của Thông tư 44/2014/TT-
BGD&ĐT. 
 Công tác phối hợp: hằng năm vào dịp khai giảng năm học mới, Ủy ban nhân 
dân phường tổ chức tháng khuyến học tại phường hội khuyến học phối hợp với Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhà trường vận động trẻ em ra lớp đầu năm học đạt 
100% không có học sinh bỏ học ở các cấp.  Năm 2019 vận động các Mạnh Thường 
Quân đóng góp cấp được 87 suất học bổng với số tiền 45.200.000đ và 200 quyển tập,  
417 phần quà với số tiền 107.620.000đ, 02 chiếc xe đạp và mua bảo hiểm y tế cho 
học sinh nghèo, cận nghèo của phường. 
 Kết quả trong năm đã vận động tổng số tiền là 164.000.000đ và 5.400 Euro               
,565 suất học bổng và 2.402 phần quà cho học sinh. Nổi bật nhất là duy trì được mô 
hình nuôi heo đất trong trường học và nhân dân. Tổng số nuôi heo đất trong 5 năm 
qua là 3.506 con, với số tiền là 1.102.155.000đ, chính nhờ sự giúp đỡ này đã tạo điều 
kiện cho một số học sinh nghèo an tâm đến lớp. 
 + Nâng cao chất lượng của trung tâm văn hóa học tập cộng đồng 
 Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị, ban ngành, các trường học tuyên 
truyền vận động nhân dân đăng ký học, mở các lớp chuyên đề, tập huấn học nghề, kỹ 
năng sống, học Nghị quyết, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển giao khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất chăn nuôi, trồng trọt….  Đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ  
gia đình phát triển bền vững, nông dân với pháp luật. Từ đó đã góp phần nâng cao 
nhận thức của nhân dân về học tập thường xuyên suốt đời trong nhân dân theo Quyết 
định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Kết quả từ năm 2016 đến nay trung văn 
hóa học tập cộng đồng Phường đã mở được 325 lớp có 21.376 lượt người dự, lớp 
tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập đã góp phần vào việc xây dựng phường văn 
minh đô thị. 
 Thường xuyên củng cố kiện toàn Ban chấp hành và các chi, tổ hội đi vào hoạt 
động có nề nếp. Vào tháng 6 năm 2019 đã tổ chức đại hội hợp nhất Hội khuyến học 
và Hội cựu giáo chức phường thành Hội khuyến học phường.  Hằng năm Hội khuyến 
học tăng cường phát triển hội viên, hội khuyến học đảm bảo mỗi hộ gia đình đều có 
một hội viên khuyến học đến nay đã đạt được 23,76% dân số. 
 2. Kết quả thực hiện cụ thể của từng mô hình 
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 Trong 5 năm từ năm 2015 đến năm 2019 đã vận động xây dựng mô hình học 
tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập như sau: 
 + Về mô hình gia đình học tập:  Hội khuyến học phường phối hợp với Mặt 
trận Tổ quốc các đoàn thể và Ban nhân dân 4 khóm vận động toàn thể hội viên, hội 
khuyến học thực hiện xây dựng gia đình học tập. Qua khảo sát và bình xét lồng ghép 
với bình xét gia đình văn hóa hàng năm cho thấy các gia đình có con em trong độ tuổi 
đi học đều được đến trường không bỏ học các cháu chăm ngoan, không mắc tệ nạn xã 
hội, không vi phạm pháp luật, kết quả học tập cuối năm tỷ lệ học sinh khá, giỏi có 
nâng lên, người lớn trong gia đình tự giác học bằng nhiều hình thức để nâng cao kiến 
thức áp dụng vào công ăn việc làm, đời sống kinh tế từng hộ gia đình được dần dần 
ổn định và từng bước phát triển nên phong trào này luôn được nhân dân đồng tình ủng 
hộ đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa ngày càng tăng, gia đình 
học tập năm 2015 có 1.566 hộ đến cuối năm 2019 có 1.899 hộ, đạt tỷ lệ 99,42% tăng 
333 hộ. 
 + Về mô hình dòng họ học tập: Hội khuyến học phường đã chọn dòng họ 
Huỳnh - Huỳnh Ngọc Trai làm thí điểm qua khảo sát được biết dòng họ học tập này 
được xây dựng có trên 85% gia đình đạt gia đình văn hóa, người lớn trong dòng họ 
đều có tinh thần động viên khuyến khích tạo điều kiện học tập suốt đời cho nhau xây 
dựng quỹ dành khen thưởng cho con cháu trong dòng họ có thành tích trong học tập 
giúp những con cháu gia đình khó khăn được tiếp tục vào các trường cao đẳng, đại 
học. Đa số các con cháu trong dòng họ đều thành đạt và có việc làm ổn định trong 
dòng họ không còn hộ nghèo mô hình này đã tôn vinh tinh thần hiếu học và sự tự hào 
về dòng họ mình kết quả năm 2015 phường có một dòng họ học tập đến cuối năm 
2019 có hai dòng họ học tập đạt 50% số dòng họ học tập được khảo sát. 
 + Về mô hình cộng đồng học tập: Hội khuyến học phường chọn 02 khóm Tân 
Mỹ và Tân Hiệp làm thí điểm triển khai thực hiện, qua các năm triển khai thực hiện 
cho thấy các cộng đồng học tập hoạt động tích cực hiệu quả hàng năm xây dựng quỹ 
khuyến học ngày càng tăng… đặc biệt là mô hình nuôi heo đất khuyến học, các chi 
hội đều nhiệt tình đóng góp và vận động mạnh thường quân cấp học bổng cho học 
sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được an tâm đến trường, không có học 
sinh bỏ học hoàn thành các cấp học từ mầm non đến Trung học phổ thông; phong trào 
học tập suốt đời đối với người lớn được động viên khuyến khích tạo điều kiện thực 
hiện tốt nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư” góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị hàng năm, các chi 
hội khóm đều được công nhận đạt cộng đồng học tập đến cuối năm 2018 phường đã 
có 04/04 khóm đạt cộng đồng học tập. 
 + Về mô hình đơn vị học tập: Qua khảo sát của hội khuyến học học phường 
năm 2017 trên địa bàn phường có 05 đơn vị xây dựng đơn vị học tập gồm Ủy ban 
nhân dân phường, trường tiểu học, trường mẫu giáo, trạm y tế và hợp tác xã hoa 
kiểng. Qua 05 đơn vị học tập được xây dựng trên các đơn vị đều thể hiện được vai trò 
to lớn của đơn vị mình, được thể hiện như ở trường đội ngũ thầy cô giáo đã có ý thức 
rất rõ về vai trò to lớn của những người làm thầy trong hoạt động dạy học nói chung 
và trong công tác khuyến học, khuyến tài nói riêng vì vậy mỗi thầy cô giáo trong nhà 
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trường luôn luôn tu dưỡng học tập, không ngừng tự hoàn thiện về chuyên môn nghiệp 
vụ để mỗi thầy cô giáo thật sự là một tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự sáng tạo 
đối với các em học sinh tiêu biểu hàng năm có nhiều giáo viên đạt danh hiệu lao động 
tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đặc biệt nhà trường duy trì đạt trường tiên tiến 
nhiều năm liền và các đơn vị học tập còn lại đều có đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn 
học hỏi nâng cao nghiệp vụ tay nghề để phục vụ tốt cho nhân dân. 
 + Qua nhiều năm xây dựng đơn vị học tập có trên 95% số gia đình trong đơn vị 
đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% cán bộ lao động trong đơn vị đều là hội viên hội 
khuyến học tích cực tham gia học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức 
khác nhau. Hàng năm các đơn vị đều đạt danh hiệu thi đua: tập thể lao động tiên tiến 
và được công nhận đơn vị học tập. 
 + Xây dựng cộng đồng học tập cấp xã   
 Từ năm 2016 đến cuối năm 2018 hàng năm đều được công nhận phường đạt 
cộng đồng học tập theo các tiêu chí của thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
 3. Công tác thi đua khen thưởng 
 Hàng năm, Ủy ban nhân dân phường tổ chức tháng khuyến học và tổ chức tổng 
kết công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập để kịp thời biểu dương, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong phong trào khuyến học, 
khuyến tài xây dựng xã hội học tập.  Trong 05 năm qua Ủy ban nhân dân phường đã 
khen thưởng cho 12 tập thể và 48 cá nhân. 
 III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 281/QĐ-TTg 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. Ưu điểm 
 + Luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền và sự phối hợp 
của Mặt trận Tổ quốc các ban ngành, đoàn thể ngày càng được nâng lên. Việc triển 
khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban nhân 
dân thành phố và kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường đã khơi dậy tinh thần hiếu 
học của dân tộc nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ đó đã thể hiện sự quan 
tâm nâng cao trình độ nhận thức trong nhân  dân,  tạo điều kiện cho giáo dục toàn dân 
ngày càng phát triển, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin đối với cấp ủy Đảng và 
chính quyền địa phương. 
 + Đội ngũ cán bộ hội tâm huyết, nhiệt tình trong công tác, xác định được việc 
làm này mang lại lợi ích rất nhiều cho gia đình và cộng đồng xã hội. Đặc biệt tài liệu 
hỏi đáp tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập và nội dung các tiêu chí dòng họ học 
tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập được các chi tổ hội triển khai đã tạo bước 
chuyển biến mới về nhận thức trong nhân dân. 
 + Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình đã khơi dậy tinh thần hiếu học 
của người dân, phát huy được truyền thống học tập của từng gia đình học tập, dòng họ 
học tập, xây dựng cộng đồng học tập, đơn vị học tập, từng người dân nhận thức rõ 
việc học tập suốt đời là nhu cầu cũng là sự mong muốn mở mang kiến thức của mọi 
người, mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình họ và nhiều hộ nhờ có học mà có nghề 
có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo đời sống khá giả hơn nhờ vào việc học 
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những kiến thức mới đã áp dụng vào sản xuất nên có một số hộ vươn lên làm giàu và 
có những mô hình khởi nghiệp mới đã làm ra những sản phẩm mới đáp ứng với yêu 
cầu thị trường ngày càng cao. 
 + Công tác phối hợp giữa Hội khuyến học với các ban ngành đoàn thể ngày 
càng được nâng lên nhất là trong việc vận động đoàn viên, hội viên học tập nâng cao 
trình độ và đào tạo nghề, tạo điều kiện cho giáo dục toàn dân, thực hiện học tập theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học tập, thường xuyên, suốt đời. 

2. Tồn tại, hạn chế  
 + Hoạt động của một số tổ nhân dân tự quản lồng ghép khuyến học còn hạn 
chế. Một số hộ dân tập trung lo phát triển kinh tế gia đình, ít tham gia các cuộc hội 
họp. Việc thực hiện xây dựng dòng họ học tập còn khó khăn về chọn người đứng đầu 
có điều kiện và có sự tín nhiệm cao trong tộc họ. 

3. Những kinh nghiệm để đạt được kết quả 
 + Luôn có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường có kế 
hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm và có sự phối hợp rõ ràng đồng thời thường 
xuyên lắng nghe, tiếp thu và thực hiện những tham mưu, đề xuất chính đáng của hội 
khuyến học. Từ đó phong trào khuyến học của địa phương ngày càng phát triển. 
 + Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành đoàn thể có hiệu quả tạo điều kiện 
cho giáo dục toàn dân ngày càng phát triển, người dân ý thức được việc học suốt đời 
là góp phần vào kho tàng kiến thức của mình, là văn minh và giảm nghèo bền vững, 
từ ý thức đó mọi người đã phấn đấu tự mình học tập bằng nhiều hình thức, tùy điều 
kiện khác nhau. 
 + Thường xuyên củng cố Ban chấp hành Hội khuyến học phường và các chi tổ 
hội, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiệt tình trong công tác khuyến học, khuyến 
tài. 
 IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Không có. 
 
 Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong 
gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020 của phường Tân Quy Đông./.  
  
Nơi nhận: 
- Hội khuyến học TP. Sa Đéc; 
- TT.Đảng ủy, HĐND; 
- MTTQ, Đoàn thể phường; 
- Trường TH, MG TQĐ; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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